
 

 

  

राज्य वनववभागात गुप्तहेर खाते स्थापन होणार 

वन्यजीव, चंदन, सागवान वृक्ांची तस्करी, वाघाचं्या शिकारींचे आंतरराष्ट्र ीय धागेदोर ेआदींवर अंकुि 

ठेवण्यासाठी, राज्य वनववभागातही गपु्तहेर खाते स्थापन केले जाणार आहे. त्यासाठी सध्या पुणे येथील 

'इटेंललजन्स' अकादमीत वनवडक वनाधधकाऱयांना प्रशिक्ण वदले जात आहे. 

 

कें द्रीय अन्वेषण ववभागाने व्याघ्र शिकारीसंदभाात वदलेल्या अहवालाच्या आधार ेकें द्र सरकारच्या वने व पयाावरण 

मंत्रालयाने वन्यजीव, वनांच्या संरक्णासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. या अहवालाच्या आधार े

वनववभागात स्वततं्र गुप्तहेर खाते स्थापन करण्याचा वनणाय घेण्यात आला आहे. 

 

तसेच या गुप्तहेर खात्यात तज्ञ, प्रशिधक्त वनाधधकारी असावेत, यासाठी पवहल्या टप्पप्पयात पुण्यात प्रशिक्णाला 

प्रारभं झाला आहे.  

 

पोलीस, लष्कराच्या धतीवर वनाधधकाऱयांना वन्यजीव गुन््ाचंा तपास, आरोपींचा मागोवा, तपासकायाात 

श्वानाची मदत, सीमेपार तस्करांचे जाळे िोधणे, आरोपींना जेरबदं करण्यासाठी वापरले जाणार ेततं्र, खबऱयांचे 

जाळे वनमााण करणे आदी गोष्ट्ींचे प्रशिक्ण वदले जात आहे.  

 

वाघांसह वनववभागाची संपदा सुरधक्त ठेवण्यासाठी राज्याचे ११ वनववभाग, सहा व्याघ्र प्रकल्पात या खात्याची 

स्थापना केली जाणार आहे. महाराष्ट्र ानतंर मध्य प्रदेिातही अिा प्रकारचे गुप्तहेर खाते स्थापन केले जाणार आहे. 
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ववस्थावपतांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन सवमतीची स्थापना 
सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे ववस्थावपत झालेल्यांना नुकसान भरपाई आशण त्यांचे पुनवासनाचा ववचार 

करण्यासाठी सवोच्च न्यायालयाने आपल्या तीन माजी न्यायाधीिांची सवमती नेमण्याचे ठरवले आहे. हा प्रकल्प 

महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेिातून वाहणाऱया नमादा नदीवर आहे.  
 

सरन्यायाधीि जे.एस. खेहार यांच्या अध्यक्तेखालील खडंपीठाने या सवमतीचे व्ही.एस. ससरपूरकर, के. एस. 

राधाकृष्णन आशण सी. नागप्पपन हे सेवावनवृत्त न्यायाधीि सदस्य असतील, असे सांवगतले तसेच महाअधधवक्ता 

मुकुल रोहटगी यांना या धतघांची संमती घेण्यास सांवगतले.  

 

खंडपीठाने म्हटले की सवमती स्थापण्याचा वनणाय वादग्रस्त ठरणार नाही, कारण या तीन न्यायाधीिाच्या 

नावांना पक्कारांनी संमती वदलेली आहे. 
 

 

 

नमादा प्रकल्पग्रस्तांना ६० लाखांची भरपाई 

गुजरातच्या नमादा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याचा मागा मोकळा 

झाला आहे. सवोच्च न्यायालयाने आज या प्रकल्पामुळे ववस्थावपत झालेल्या प्रत्येक कुटंुबाला ६० लाख रुपये 

देण्याचे आदेि वदले आहेत. 

 

प्रकल्पबाधधत लोकांच्या नुकसानभरपाईबाबत आशण पुनवासनासाठी तीन सदस्यीय सवमती नेमण्याचा या पवूीचा 

प्रस्तावही मागे घेत सवोच्च न्यायालयाने या ६८१ कुटंुबीयांना वदलासा वदला आहे.  
 

सरन्यायाधीि जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्तेखालील खंडपीठाने या प्रकल्पाच्या दोन हेक् टर जवमनीसाठी 

प्रत्येक कुटंुबाला ६० लाख देण्याचा आदेि वदला आहे. यानंतर प्रकल्पबाधधतांनी मवहन्याभरात ही जागा 

ररकामी करणे अपेधक्त असून, तसे न केल्यास त्यांना जबरदस्ती हाकलण्याचा अधधकार संबधंधतांना 

असल्याचेही या वेळी नमूद करण्यात आले. 
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मसूद अझहरबाबत चीन अद्यापही ठाम 

मसूद अझहरवर बदंी घालावी अिी भारत आशण अमेररकेची भूवमका असून देखील चीनने यावर आपला ववरोध 

कायम ठेवला आहे. चीनच्या या भूवमकेवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तरीदेखील चीनने आपल्या 

भूवमकेत बदल केला नसल्याचे वदसत आहे.  
 

 जिै-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर याच्यावर बदंी घालण्यात यावी अिी मागणी अमेररकेने संयकु्त 

राष्ट्र ाकडे केली होती. या मागणी ववरोधात चीनने संयकु्त राष्ट्र ात धाव घेतली.  
 

इतकेच नव्हे तर संयकु्त राष्ट्र ाच्या सुरक्ा पररषदेच्या सदस्यांनी आंतरराष्ट्र ीय वनयमांचे पालन करावे असे उपदेिाचे 

डोस पाजण्याचा प्रयत्न चीनचे परराष्ट्र खात्याचे प्रवके्त लू कांग यांनी केला आहे.  
 

मसूद अझहर ववरोधातील पुरावे वेळोवेळी सादर करुन देखील चीनने गेल्या काही वदवसांपासून आपल्या 

भूवमकेत बदल केला नाही. अझहरवर बंदी घालावी, असा प्रस्ताव अमेररकेने ठेवला आहे. मात्र, अमेररकेच्या या 

मागणीला चीनने कडाडून ववरोध केला आहे.  
 

वविेष म्हणजे सुरक्ा पररषदेतील इतर सदस्यांपकैी केवळ चीनचाच या मागणीला ववरोध आहे. मसूदवर 

याआधीच संयकु्त राष्ट्रसंघाने बदंी घातली आहे. या प्रस्तावाला चीनचा ववरोध वगळता सवमतीतील इतर सवा 

सदस्यांनी समथान वदले आहे, असे भारताने म्हटले आहे. 
 

 

 

'ग्रीन काडा'च्या अटी आणखी कठोर होणार 

अमेररकेत कायम वास्तव्यासाठी ग्रीन काडा वमळववणे आता अधधक आव्हानात्मक होऊ िकते. आघाडीच्या दोन 

ससनेटसानी स्थलांतररतांची संख्या वनम्म्याने कमी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव वदला आहे. याचा भारताला मोठा 

फटका बसण्याची िक् यता व्यक्त केली जात आहे. 
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ररपब्ललकन पक्ाचे ससनेटर टॉम कॉटन आशण डेमोकॅ्रवटक पक्ाचे ससनेटर डेब्व्हड पडूा यांनी रजे कायदा सादर 

केला आहे. यामध्ये प्रत्येक वषी वदली जाणारी ग्रीन काडास ककवा कायम वास्तव्याची सध्याची सुमार े१० लाख 

लोकांची संख्या कमी करून पाच लाख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 

 

या ववधेयकाला टर म्प सरकारचा पाकठबा असल्याचे मानले जात आहे. हे ववधेयक मंजूर झाल्यास रोजगारासंबधंी 

गटात ग्रीन काडा वमळण्याची प्रतीक्ा करत असलेल्या लाखो भारतीय अमेररकी लोकांवर याचा मोठा पररणाम 

होऊ िकतो.  
 

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सध्याच्या पररब्स्थतीत एखाद्या भारतीयाला ग्रीन काडा वमळववण्यासाठी १० ते ३५ वषे 

वाट पाहावी लागते आशण जर प्रस्ताववत ववधेयक कायदा बनल्यास हा कालावधी वाढू िकतो. या ववधेयकात 

एच-१ बी ब्व्हसावर लक् कें वद्रत करण्यात आलेले नाही. 
 

 

 

गुरूच्या चंद्रावर 'नासा' जीवन िोधणार 

गुरूचा चंद्र असलेल्या यरुोपावर नासा रोबोवटक लंॅडर पाठववण्याची योजना आखत आहे. यरुोपा हा पूणापणे 

बफााच्छावदत असून, येथे जीवन िोधण्याचा नासाचा प्रयत्न असणार आहे. 

 

नासाची 'प्लॅनेटरी सायन्स धडब्व्हजन' ही संस्था २०१६ मध्ये यरुोपावरील लॅण्डर मोवहमेच्या वञैावनक मूल्यांचे 

आशण अशभयांवत्रकी रचनेची भववष्यातील मूल्यमापन करत होती. नासातफे वेळोवेळी अभ्यास केला जातो, या 

संस्थेच्या अहवालांना ववचारात घेऊनच कोणतीही मोहीम आखली जाते. 
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या मोवहमेसाठी संस्थेकडून आलेल्या अहवालातून नासाने तीन वैञावनक ध्येय ठरवली आहेत त्यामध्ये 

यरुोपावर जीवन िोधणे याला मात्र प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. यानतंर तेथील वातावरण आशण 

पृष्ठभागाची रचना व ब्स्थती याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.  
 

तसेच पृष्ठभागाच्या ब्स्थतीनुसार पुढील मोवहमेसाठी लागणाऱया नोंदी आशण येथील गोठलेल्या जवमनीखालील 

समुद्राचाही अभ्यास केला जाणार आहे. 

 

याबाबत अधधक मावहती देताना नासाने येथील दरु्ममळ पररब्स्थतीचा ववचार करता यरुोपा हा सद्यःब्स्थतीला 

पृथ्वी सोडून जीवन िोधण्यासाठी यरुोपाला सवोच्च प्राधान्य असेल असे म्हटले आहे. 
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